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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-34/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  8. prosinca 2011. 
                                  

   
ZAPISNIK 

SA  17. SJEDNICE VMO  
 

17. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu 7. prosinca  2011. godine  s početkom u 17,00 sati u 
prostorijama MO Zamet, u Ulici Bože Vidasa bb, Rijeka.     

Nazočni: 
- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Dino Jardas, član Vijeća 
- Milan Jurić,  zamjenik predsjednika Vijeća 
- Ivica Prtenjača, član Vijeća 
- Boris Scutari, član Vijeća 
- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                                
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 
 
Ostali nazočni: 
-  Zdenko Nikšić, Rijekapromet d.d. 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
 
Sjednicu je otvorio predsjenik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne. 
 
Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik sa 16. sjednice usvojen je jednoglasno. 
 

Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Aktivnosti Vijeća MO u prosincu - Program „Ususret blagdanima“ 
2. Prijedlog imena trga ispred Centra Zamet 
3. Zamolba za produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima 
4. Ponuda Udruge za razvoj ekologije i energetike 
5. Razno: podnesci i informacije   

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen.  
 

AD 1 
 
Predsjenik Vijeća MO Zamet je na početku reako da su u toku aktivnosti vezane za realizaciju programa 
„ususret blagdanima” Dogovorene su predstave koje će se održati 10. prosinca 2011. godine. Nakon 
predstave za predškolsku djecu, Djed Mraz će podijeliti poklon pakete slatkiša. Na večer je predviñena 
predstava za odrasle u izvoñenju KUD-a  „Primorka”. Za predškolce su predviñene i dvije kreativne radionice. 
Istakao je da je konačno u tisku informativni list mjesnog odbora „Zametska beseda”. Nakon problema oko 
tiska i pronalaženja sponzora promocija je predviñena  za subotu 10. Prosinca prije izvedbe kazališne 
predstave. Zahvalio se tajnici MO i Smiljani na uloženom trudu oko pripreme materijala. Predviñena je  
22. prosinca, svečana sjednica Vijeća na koju će se pozvati predstavnike institucija koje djeluju na području 
Zameta, te sponzore. 
 

Zaključak: Dogovoreno je da će se svaki član Vijeća pozvati sugrañane da se odazovu na planirane 
aktivnosti. 
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AD 2 
 
Nakon što je prošlo dosta vremena od prvih razmišljanja i prijedloga o potrebi imenovanja trga ispred Centra 
Zamet, predsjednik Vijeća Vojmir Turak istakao je da bi Vijeće MO trebalo dati svoj prijedlog imena. Izvjestio 
je da je o tome razgovarao  s direktorom Rijeka sporta, gospodinom Hreljcem, voditeljicom Centra gospoñom 
Čule, gospodinom Kalužom iz ŠD Zamet te s pojedinim sportašima i djelatnicima u sportu. 
Usljedila je rasprava svih nazočnih članova Vijeća, u kojoj je potvrñena radnije doneseno mišljenje da je teško 
davati ime trga po imenu istaknutog ili zaslužnog grañanina Zameta, stoga je većinom glasova 5 Za i jednim 
suzdržanim donesen sljedeći      
 

Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Zamet predlaže da se trg ispred Centra Zamet imenuje u ZAMETSKI 
TRG. 
 
Obrazloženje: Zamet, nekad prigradski dio grada Rijeke, intenzivnom stambenom 
izgradnjom nakon 1948. godine, a naročito  izgradnjom polivalentne dvorane,  Zamet je 
postao urbanizirano i za život ugodno područje zapadnog dijela grada Rijeke. 
 
Izgradnjom Centra Zamet sa svim pratećim sadržajima (MO, knjižnica, ugostiteljski objekti i 
dr.), uz ranije izgrañenim objektima (školom, tržnicom, zdravstvenom stanicom) trg ispred 
dvorane postao je reprezentativno okupljalište svih generacija našeg područja.  
 
Zbog svega navedenog Vijeće smatra da bi trg u sklopu Centra Zamet trebao nositi ime 
Zametski trg, kako bi se na taj način sačuvalo i trajno obilježilo ime Zamet. 

 
AD 3 
Zbog nadolazećih blagdana ovih dana dolaze i dolazit će zahtjevi za produženje radnog vremena 
ugostiteljskih objekata. Jednoglasnom odlukom stoga je doneseno sljedeće  
 
          Mišljenje:  

• Vijeće MO Zamet daje pozitivno mišljenje za produženje radnog vremena 
ugostiteljskim objektima “Metropolis”  i  “Malegria”.  

• Vijeće MO Zamet ovlašćuje predsjednika da može davati mišljenje u ime vijeća (bez sazivanja 
sjednice VMO) za produženje rada, ugostiteljskim objektima s područja Zameta pod uvjetom 
da isti neće remetiti javni red i mir. 
 

AD 4 
Udruga za razvoj ekologije i energetike iz Rijeke, ponudila je grañanima mjesnih odbora tematska predavanja  
vezana uz energetiku s ciljem edukacije grañana korisnika energenata široke potrošnje. Viječe je stoga 
donijelo  
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet će u okviru svojih programa organizirati u suradnji s Udrugom za razvoj 
ekologije I energetike predavanje na temu protupožarne zaštite i sredstava za gašenje u stambenim 
zgradama.  
 
AD 5   
 
 Razno: Podnesci: 
 

• Zaključak:  Podnesak stanara zgrade Petra Jurčića 19 u pogledu ureñenja okoliša zgrade Vijeće  će 
razmatrati u narednoj godini prilikom predlaganja prioriteta komunalnih zahvata za 2013. godinu. 

 
Informacije 

• Predsjednik  VMO Vojmir Turak je izvjestio da se neće sufinacirati Program iz područja spoprta (OGU 
za sport i tehničku kulturu) i Program kulture OGU za kulturu) zbog smanjenja proračunskih sredstava 
Grada, stoga je donijet  

Zaključak:  Vijeće MO će Programe sporta i kulture realizirati kroz program Dana MO (7.900,00 kn) i Ususret 
blagdanima (10.500,00 kn) u okviru sredstava za programske aktivnosti vijeća a koje je osigurao Odjel za 
gradsku samoupravu i upravu.  
  

• Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju očitovala se o prijedlogu izmještanja kontejnera za kućni 
otpad u Ulicama Marijana Stepčića kbr 11 i Braće Cetina 8. 
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Zaključak: Vijeće prima na znanje priopćenje. 
 

• Presjednik Vijeća MO Vojmir Turak je izvijestio da je s gospodinom Srdočem razgovarao u pogledu 
prijedloga pregulacije prometa te obišli područje prijedloga preregulacije prometa u Ulici Berte jardas. 
Gospodin Srdoč je upoznat s odgovorom stručnih službi Grada vezano uz preregulaciju prometa. 
Zajedničko mišljenje je da je u ovom trenutku teško izvesti preregulaciju prometa koja bi zadovoljila  
većinu grañana s obzirom da se radi o vrlo uskim ulicama. Pretpostavka je da će se to moći 
kvalitetnije riješiti  kad se bude realizirala izgradnja novog objekta izmeñu ulica mate sušnja i 
Becićeve.   
Zaključak: Vijeće prima na znanje priopćenje. 
 

• Zaključak: Vijeće donosi jednoglasnu odluku da se ostatak sredstava za komunalne prioritete u 
2011. godini, u iznosu od 14.340,68 kuna utroši za rješavanje oborinske odvodnje u Trsteničkoj 
ulici. 
 

• Zaključak: OGU za komunalni sustav i OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem dostavit će se mišljenje Vijeća MO u pogledu lokacija oglasnih panoa. MO nema potreba 
postavljanja dodatnih panoa za oglašavanje već ima potrebu postavljanja oglasnog sandučića 
u sklopu Centra Zamet na kojem bi se informiralo grañane o aktivnostima vijeća.  
 

• Viječnik Boris Scutari je  upozorio da kontejneri za kućno smeće, na pojedinim lokacijama zbog toga 
što nemaju podest, guraju se na nogostup a često završavaju i na cesti, stoga je predložio da se 
nadležnim službama dostave takve lokacije. Obavezao se da će dostaviti fotografije s lokacijama.  
 
Zaključak: Vijeće će u narednom razdoblju snimiti lokacije  kontejnera za kućno smeće na 
širem području, te dostaviti prijedlog nadležnim službama za iznalaženje kavalitetnijeg 
rješenja njihovog lociranja.  
 

 
 

 

 

Ovaj se zapisnik sastoji od  3 (tri) stranice. 
 

 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet 
 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
                                                   

  

 


